Corona en Sport
Update na overlegcomité
14/04 en 23/04
Aanvang 26/4/2021
Vlaamse Baseball en Softball Liga

Voornaamste wijzigingen
Op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 14 en 23
april en het MB van 25/04 blijven de meeste coronamaatregelen voor
sport ook na 26 april hetzelfde.
Enkel voor personen vanaf 19 jaar, wordt het toegelaten maximum
aantal personen in een sportgroep verhoogd van 4 naar 10 personen,
dit vanaf 26 april.
We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau (MB en FAQ)
op de voet en zorgen voor een update van zodra er meer info
beschikbaar is.

Maatregelen geldig vanaf 26/04/2021
Tot 13 jaar (°2008 of later)

Tussen 13 (°2007) en 18 jaar (°2002)

Ouder dan 18 jaar (°2001 of vroeger)

# hobby’s

Bij voorkeur 1

Bij voorkeur 1

Indoor

Toegelaten maar bij voorkeur outdoor
Contact toegelaten

Nee

Nee

Outdoor

Ja, training met contact

Ja, training met contact (contact
indien noodzakelijk door de aard van
de sport)

Ja, training zonder contact / met
respect voor afstand (trainingen, lessen)
toegelaten

Densiteit

Statisch: 1/10 m2
Dynamisch: 1/30 m2

Statisch: 1/10 m2
Dynamisch: 1/30 m2

Statisch: 1/10 m2
Dynamisch: 1/30 m2

Groepsgrootte Max. 10 personen (excl.
Begeleiding/coach)

Max. 10 personen (excl.
Begeleiding/coach)

Max. 10 personen (incl.
begeleiding/coach)

Wedstrijd

Nee

Nee

Nee

Kleedkamers

Nee, enkel bij kamp

Nee, enkel bij kamp

Nee

Publiek

1 lid/huishouden van een sporter

Nee

Nee

Vooruitblik op extra versoepelingen (onder
voorbehoud)
• 8 mei

• Georganiseerde sportactiviteiten outdoor, voor alle leeftijden met contact
voor zover dit nodig is door de aard van de sport, voor een sportgroep van
maximum 25 personen (exclusief begeleiders)
• Evenementen zullen mogelijk zijn voor een publiek van max. 50 personen
outdoor.

Het is nog onduidelijk of 8 mei, groen licht geeft voor de organisatie
van wedstrijden, competitie. Van zodra dit 100% zeker is passen we het
protocol hieraan aan en voorzien zo spoedig mogelijk een veilige
opstart van de competitie.

Extra info
Regelgeving + FAQ
• Actuele informatie Sport en Corona: website Sport Vlaanderen
• Basisprotocol Sport – 26 april
• Basisprotocol Sportkampen – 26 maart
Lokaal kunnen strengere restricties gelden. Deze kan je terugvinden op
de website van de provincie of de eigen gemeente.

